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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
الندا، وسديااتِ  أنُفِسدنا شدرورِ  ِمدن بداهللِ  ونعدوذُ  ونسدتغِفُر ، ونسدتهديه ونسدتعيُنه نحمدُد  هلل، الحمد   إنَّ  دن   أعم  ددِ  م   ّللاَُّ  ي ه 

ت دددِ  ف ُهددو   ددن   ال ُمه  م  ددِلل   و  ل ددن   ُيض  ِليًّددا ل ددهُ  ت ِجددد   ف  ِشددًدا، و   نبيَّنددا أنَّ  وأشددهد لدده، شددري    ال وحددد  للاُ  إال إلدده ال أن   وأشددهد ُمر 
ق ِ  ودينِ  بالهدى ربُّه أرسله وخليُله، وصفيُّه ورسوُله، عبُد  محمًدا  الُمشدِركون، كِر  ولو كلِ ه الدين على لُيظهر  الح 

لين، الُغر ِ  وأصحاِبه الطاِهرين، الطيِ ِبين بيته آل وعلى عليه وسالُمه ربِ ي فصلواتُ   درِبهدم علدى سدار ومن الُمحجَّ
 اإليمان: إخوة بعدُ  أمَّا …الدين يوم إلى ِبُهداهم واهتدى

د نا في اللقاء الماضدي قدد تحددثنا عدن عاشدوراءوقد كُ لقاؤنا بكم يتجدد في جمعة جديدة   ،ر فيهداج  الحسدين ومدا ش 
مدددة ا فدددي جسدددد ا ُ سدددفينً إوا قُّ ا ليددددُ ا سياسددديً أقدددوام اسدددت مارً حددددثنا عدددن قصدددة تاريريدددة اسدددت مراها ومدددا حصدددل فيهدددا، ت  

أن نتحدددا اليددوم عددن الشدديعة والتشدديا، عددن هددذا المددذهب الرطيددر وتلدد  البدعددة بددكنددت وعدددكم قددد و  ،ديددةحمَّ المُ 
 .ة اإلسالميةمَّ  ُ ا في جسد ارخً لت ش  الرطيرة التي عم  

دلم د ،أيها السادة الكدرام ومدا قدام بده  ،يدةع الرفِ د  والُرد ،ريةا تحددثنا عدن عاشدوراء الحسدين ذكرندا دور المدؤامرات السِ 
صدار يدوم ع مدان حتدى ثدار النداس علدى ع مدان ما دية، تحدثنا عن رسائل مجهولة أتت إلى حمَّ ة المُ مَّ أعداء ا ُ 

سدين حتدى خدرج وتحدثنا عدن مادات الرسدائل المجهولدة التدي كاندت تصدل إلدى الحُ  قتلو  رضي للا عنه وأرضا ،و 
ة اإلسدالمية قعدة ا مَّدكدان لظهدور دولدة اإلسدالم ولتوسدا رُ  عوب  وُشدل و  ودُ  م  وأم   إلى العراق وجرى ما جرى، أقوام  

 طيتسدل هندا  مدن كدان  ب  عو طدي  بهدم، وُشدأُ  أزيلدت، وملدو    ل  دو   ؛ا أن يهددؤوا بسدهولةتوقَّديُ فعداء شدديد معهدا، أ
ج مدن ردرِ لنُ  أرسدلنا للاُ ":  يومهدا، قدال لدهرسِ الُفد ُرستم قائد جدي بعي بن عامر لعليها فأتى المسلمون، كما قال رِ 

 ".اإلسالم عةِ إلى س   ور ا ديانِ ومن ج   ،العباد ن عبادة العباد إلى عبادة رب ِ   مِ شاء من عبادِ 

وقدددد كدددان مدددن أخطدددر  ،ن مدددؤامراتلهدددم ِمددد ، ال بددددَّ ، كدددال وألدددف كدددال  اإلسدددالمأيهندددأ بدددال أولاددد  وقدددد اتسدددعت دولدددة 
رس الذين حكموا العدراق وييدران ومدا وراءهدا وصدوال أيها السادة تل  المؤامرات التي قام بها الفرس، الفُ المؤامرات 

لمون دولددتهم وأنهددوا الددذين أبدداد المسدد رُس سددرى، الُفددكِ رس الددذين كددان يلقددب ملكهددم بِ ها، الُفددإلددى أذربيجددان ومددا بعددد  
دد هم بدداقون إلددى اليددوم وهددم ا وربيددون، أمددا الفددرس مددن بلدددانهم ولكددنَّ  الًداا الددروم فقددد فددت  المسددلمون بددوجددودهم، أمَّ

مدر عُ  ل  ت دمدنهم أبدو لؤلدؤة المجوسدي الدذ  طعدن وق  انتهى وجود دولتهم وقيام دولتهم ما قيام دولة اإلسدالم، فكدان 
ددفددي أُ  نِ أوقدددوا نددار الفددت   نالددذيأولادد  بددن الرطدداب رضددي للا عندده، وكددان مددنهم  وكددان مددنهم أعمدددة ، ة اإلسددالممَّ
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ددهددا السددادةمددذهب التشدديا الددذين نشددرو  وروجددو ، نعددم أيَّ  ن الشددري  ال دداني الددذ  يكددر  ، قددام هددؤالء وعدداونهم مددن؟ م 
 ؟؟المسلمين ككر  المشركين

 َأْشددَرُووا َوال ددِيي َ  اْلَيُهددودَ  آَمُنددوا ِلل ددِيي َ  َعددَداَوة   الن ددا ِ  َأَشددد   ))َلَتِجددَد   عددالى وقولدده الحددق اليهددود، قددال ت بددالطبا إنَّهددم
ة   َأْقدددَرَُُهمْ  َوَلَتِجدددَد    دددا َقددداُلوا ال دددِيي َ  آَمُندددوا ِلل دددِيي َ  َمدددَود  يِسدددي َ  ِمدددْنُهمْ  ِبدددَ     َذِلددد َ  َنَصددداَر   ِإن  دددا ِقسِ   َل  َوَأن ُهدددمْ  َوُرْهَبان 

اليهدود بدل د علدى المسدلمين، ك در مدن يحِقدأو  ين، اليهود والمشركون أك ر من يكر  المسلم[82]المائدة:َيْسَتْكِبُروَ (( 
دون العدرب يقولدون ا دون سائر المسلمين، اليهود الدذين كدانوا يتوعَّدعلى العرب تحديدً  دُ من يحقِ  والمشركون أك رُ 

إسددماعيل عليدده  يددأتي مددن ولدددِ  النبي ِ بدد، فدداذا "آخددر الزمددان نكددون معدده ونسددود العددالم ونقددتلكم سدديررج نبددي  " :لهددم
 اْلِكَتدددا َ  ُأوُتدددوا ال دددِيي َ  ))َوِإ   فجحدددوا بدده وهدددم يعرفوندده كمدددا يعرفددون أبندداءهم  ،وال يكددون مدددن ولددد إسدددحاقالسددالم 
ددد ُ  َلَيْعَلُمدددو َ  ِهدددمْ  ِمددد ْ  اْلَحدددق   َأن  دددا َغاِفددد   بِ  ّللا ُ  َوَمدددا َرُِ  وفدددي المقابدددل أيضدددا المشدددركون، ، [144]البقدددرة:  َيْعَمُلدددوَ (( َعم 

 لماذا؟ المشركون وبالذات الفرس،

 ،هم مدن نسدل اهلهدةرون فدي ملدوكهم بدأنَّ وي د ،ويعتدزون بلغدتهم ،ة عبر التداري  يعتدزون بقدوميتهمها ا حبَّ الفرس أي  
 ر  لترريددب دولددة اإلسددالم فوجدددوا فيمددا شددج  دخددل أولادد   ؟!مددوا دولددتهمالمسددلمين وقددد حطَّ  يكددون مددوقفهم ِمددن فكيددف

عددن فددي اإلسددالم عيددنهم علددى الطَّ تُ  ر بددين الصددحابة الكددرام وسدديلةً جبددين الصددحابة الكددرام مبتغدداهم، وجدددوا فيمددا شدد
 .سلمينالمُ  وعلى إراقة دماءِ 

ها السادة عند العلمداء هدو مدن أيَّ ، الصحابي هخيار ارتضاهم للا لصحبة نبي ِ  هم عندنا عدول  لُّ الصحابة الكرام وكُ 
ا ولدو أسدلم ى صدحابيً سدم  ال يُ ا مدن لقدي النبدي وهدو كدافر لقي النبي وكدان علدى اإلسدالم ومدات علدى اإلسدالم، أم د

م، الصحابي من لقي النبي وهو مسدلم ومدات علدى اإلسدالم، الصدحابة هدؤالء ى للا عليه وسل  صل   بعد وفاة النبي  
م، الصدحابة رضدي للا عدنهم اختدارهم للا لحمدل الددين، الصدحابة ى للا عليده وسدل  صل  اختارهم للا لصحبة النبي 

ددن  رضددي للا عددنهم   :بهددم اإلسددالم وأعددال رايددة الشددريعة، الصددحابة رضددي للا عددنهم قددال رسددول للا فدديهم ر للاُ ص 
 ُمدد   َأْدَركَ  َمدا َذَهب دا، ُأُحدد   ِمْثد َ  َأْنَفدقَ  َأَحَدُومْ  َأ    َلوْ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َفَوال ِيي َأْصَحاِبي، َتُسب وا َل  َأْصَحاِبي، َتُسب وا َل » 

هدم نصدروا اإلسدالم ونصدروا الددين يدوم كدان اإلسدالم ضدعيفا يدوم كدان  ن   .]روا  البردار  ومسدلم[ «َنِصيَف ُ  َوَل  َأَحِدِهْم،
 َتُسدددب وا َل »)مدددل الددددنيا، و  عدددزَّ و اإلسدددالم لددديس موجدددودا إال فدددي بقعدددة صدددغيرة، وأندددتم أتددداكم اإلسدددالم وقدددد انتشدددر 

، ورسدول  «َنِصديَف ُ  َوَل  َأَحدِدِهْم، ُمدد   َأْدَركَ  َمدا ،َذَهب دا ُأُحدد   ِمْث َ  َأْنَفقَ  َأَحَدُومْ  َأ    َلوْ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َفَوال ِيي َأْصَحاِبي،
 ُثددم   َيُلددوَنُهْم، ال ددِيي َ  ُثددم   َقْرِنددي، الن ددا ِ  َخْيددرُ »ا والحددديف فدي البرددار  ومسددلم قدال: م أيًضددى للا عليدده وسدل  للا صدل  
دد، «َيُلددوَنُهمْ  ال ددِيي َ  ددم بالريريددة، ل  ى للا عليدده وسددد لهددم رسددول للا صددل  هِ ش  بيددنهم وجددرى بيددنهم مددا يجددر  بددين  ر  ج  ش 
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بدين المسدلمين عمومدا فضدال  عمدا يشدُجرُ  سدوا بمعصدومين، ونحدن مدأمورون أن نسدكتيول ن البشدرِ هدم ِمدفالبشر 
فله أجران ومنهم من أجتهدد فأخطدأ فلده  فأصاب   اجتهد  م ن هم نفمِ  ادو ن صحابة رسول للا، اجته  مِ  واعن أن يكون

رس فهددا الُفددة مددن يريددد الطعددن فددي اإلسددالم والمسددلمين، تلقَّ بَّدف تلدد  الفتنددة أيهددا ا حِ تلقَّددأجدر، وهددم أهددل لالجتهدداد، 
كددان فددي ت بددين علددي رضددي للا عندده ر  ذكر أن يددوم وقعددة الجمددل التددي شددج  الحاقدددون واليهددود المدداكرون، لددذل  ُيدد

الصدل  وتعداونوا علدى واتفقدوا علدى ندام الصدحابة علدى خيدر مدا يدرام  -جي  وكانت أمندا عائشدة فدي طدرر آخدر
 حتدى وقدا الجيشدان ، فأخذوا يضربون الجيشين لدياًل من قتل ع مان بالرطر ر  فشع   ،أن يقتصوا ممن قتل ع مان

فددي الطعدن ا، اسدتغل مدن يريدد ا شدديدً مدن الطدرر اهخدر ألًمدد ل  ِتدوتدألم الصدحابة بعددها علددى مدن قُ  ،فدي بعضدهما
مرتكددزات  ةلفددرس واليهددود وبنددوا مددا يسددمى فكددرة التشدديا، علددى ثالثدداإلسددالم هددذ  الفتنددة، فددأتى أولادد  الرب دداء مددن ا

 .مي سنتحدا عنها بالتفصيلقو  زنيو ، ومرتكدالشهوات ال زديني، ومرتك زأساسية، مرتك

دددد  رسددددول للا  امحمدددددً أن إال للا و  هإلدددد أن النحددددن نددددرى الشدددديعة يشددددهدون  ، فهدددداةهددددا ا حب ددددالددددديني أي   المرتكددددزا أم 
تعددة مدد ال؟ أخالفنددا معهدم لرددالر فددي جزئيددات ون زواج المُ ل دحِ خالفنددا معهدم؟ أخالفنددا معهددم  نهددم يُ ون، مددا صدل  ويُ 

د للصدددحابة م شدددهِ ى للا عليددده وسدددل  والنبدددي صدددل   ،إذا كدددانوا يسدددبون الصدددحابة الكدددرامفقهيدددة؟ بعدددض النددداس يسدددألني 
 ذا خطرهم عظيم؟لماو ؟ تنا معهم إذن هؤالء؟ فما مشكل ةُ مسبَّ  الصحابة   بالريرية، وما ضرَّ 

هدذا القدرآن " :، هؤالء القدوم لدو قدالوا للنداسال يتبادر إلى ذهنه تل  الفتنة في الدين التي دخل منها هؤالء ي  العام ِ 
ا جداء بده محمدد ا عمَّدمن المسلمين؟ ال وللا، لو قالوا للنداس اضدربوا صدفحً  هم أحد  عُ بِ أيتَّ  "بمحرم وهذا القرآن كذِ 

، فكددان مكددرهم وخددداعهم أن اسددتغلوا مددا جددرى بددين طبًعددا أحددد مددن المسددلمين؟ ال مأيتددبعهة والسددالم، عليدده الصددال
الصددحابة فطعنددوا فددي جميددا الصددحابة، حتددى قددال بعضددهم أندده لددم يبددق مددن الصددحابة إال عشددرة صددحابة مسددلمين 

دد ى للا، انتظددر فيقددول هددم يسددبون الصددحابة، مددنهم إلددنظدر يي العددام ِ  ،رتار، هكددذا يقولددون، إذا فكَّددوالبداقي كلهددم كف 
 .حتى تعلم ما وراءها

هدل نصددقه، أيصددقه في ا سبوع الماضي لما حدثتكم إذا قلت لكم حدديف روا  كدذا عدن كدذاب عدن كدافر مرتدد 
ددلدد، هددم أرادوا أن يفعطبًعددا مسددلم؟ ال يصدددقه ددوا نفددس الشدديء، لمَّ هددم وكلُّ  ،ار ومرتدددينا أقددول لدد  كددل الصددحابة كف 

ا يلعنون الشيران أبا بكر وعمر بن الرطداب رضدي للا عنهمدا يريددون أن يصدلوا إلدى لمَّ  ،آل بيت النبيب غدروا
دد ون قولددينقطددة بعددد ذلدد ،  فدداذا  -رضددي للا عندده–ا القددرآن فددي زمددن أبددي بكددر الصددديق ِمددجُ  ؟مددا القددرآنن ج  لدد  م 

نقددل لدد   مددن ،إذا كددان مددن نقددل لدد  السددنة ؟هددو مددن جمددا القددرآن فمدداذا سدديكون فددي القددرآنعندددهم الملعددون كددان 
 فماذا في القرآن والسنَّة وقد نقله من يسبونهم ويلعنونهم؟! ،، الصحابة الكرامالنبي صلى للا عليه وسلمأحاديف 
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وانتشددر الددرفض بددين الندداس  هددر مددذهبهممددا    لهددو ال يقددول ضددا القددرآن والسددنة جانبددا، يتدددرجون بالندداس، فالحدد  
دفطعندوا بدالقرآن ور   ،ذلد جاهرون بمدا وراء ووقا الناس في الصحابة بدأوا يُ  هدا جانبدا بددعوى أن هدذا نة كلَّ مدوا السُّ

م، وهددذ  السددنة نقلهددا لكددم ى للا عليدده وسددل  صددحابة رسددول للا صددل   -حاشدداهم الصددحابة- القددرآن جمعدده الملعونددون 
 .الحظوا كيف فتنوا الناس في دينهم شياا فشياا فهي كذل  أيًضا... الصحابة

م ى للا عليده وسددل  صدل   النبدي   بطُ مدن هدو ِسدد ة وهدو البعدد القددومي، أسدألكم سدؤاالا ا حب دهددننتقدل إلدى البعدد ال داني أي  
ا مدون اثندا عشدر إماًمدعظ ِ لمداذا الشديعة يُ ف، نا، الحسدن أكبدر ِسدا كبر الحسدن أم الحسدين؟ الحسدن رضدي للا عنده

، لمددداذا؟ لمددداذا ال عددو يولدددد ادَّ ، ال ددداني عشدددر لددم لآلخدددر أحددد عشدددر إمامددا سدددين؟ واحدددهم ولدددد  الحُ  سددلِ هددم مدددن ن  لُّ كُ 
د ن د "المدؤمنين وجدو ِ  دُ سدو ِ مُ  :هدل تعلمدون أنهدم يقولدون عدن الحسدن رضدي للا عنده يعظمون الحسدن؟ مدة لِ د ك  ه وحَّ

 ...ها ا حبة إلى هؤالء الرب اءباقي أخوة الحسين لماذا ال يعظمونهم؟ انظروا أي   .ا بايا معاويةالمسلمين لم  

بدالد فدارس وكدان ممدن ن عمر بن الرطاب فت  المسلمون بالد الفرس فأتوا بالسبايا مدن يوم فت  فارس على زم
كسدرى عبدارة عدن لقلدب،  – ددجدر ز دجدرد، فكاندت إحددى بندات كسدرى يز كسدرى بندات كسدرى بندات ي سبوهم بناتُ 

دددجددرد كانددت مددن حِ ز بنددت ي – دجددردز أمددا هددذا الملدد  فكددان اسددمه ي سددرى سددمى كِ   مددن ملددو  الفددرس يُ ل مِلددُكدد ة ص 
دجدرد ز بندت ي جددتهم نهدؤالء هدم مدن تلد  الدذيبعد أن أسلمت وكل أئمة الشيعة  هاالحسين رضي للا عنه فتزوج

فدي ملدوكهم فيدرون فدي أن هدذا الددم يجدر  دم آلدتهم دم الفدرس ت حل   ةهم يعتقدون بأن اهلهبنت مل  فارس،  ن  
 ...الدولة الصفوية مذهب الشيعة لم يكن هذا اعتباطات فررجوا بهذ  البدعة أيها ا حبة، لذل  فيما بعد لما تبنَّ 

دعًنددوا هددذ  المعتقددات الفاسدددة وأرادوا أن يطعندوا فددي الصدحابة الكدرام ط  طيدب تبنَّد ا أقددول لد  هدددول ا فدي الدددين، لمَّ
 -حاشددى رسددول للا وحاشددى الصددحابة-م ر  مددتلهم، ُهددثددر ثيصدداحبهم واحددد سبهم؟ حصدداريددة مددين بدددو يثر ثشددلة 

، والحددديف فددي الترمددذ  وابددن حبددان ،ذلدد ن ِمددوحددذَّر م حدددا ى للا عليدده وسددل  صددلَّ  النبددي ِ  ولددذل  فددانَّ  أرادوا ذلدد ،
 فببغضدي أبغَضدهم وَمد ْ  أحدب هم، َفبحبِ دي أحدب هم فمد  بعددي، َغَرضدا َتت ِخدُيوُهم ل أصدحابي، فدي للاَ  للاَ » قال:

 ي خديه ومد  ي خديه، أ  فيوشد  للا، آذ  ومد  للا، آذ  فقدد آذاندي، ومد  آذاندي، فقد آذاهم وم  أبغضهم،
ددجُ  ون بعددض  ليوِصدد سدديأتي أقددوام   ،رحددذ ِ الحظددوا أيهددا ا حبددة النبددي يُ  «ُيْفِلَتدد  ل َأ  فيوشدد  للا إلددى مين سددلِ المُ ال هَّ

 .ا وأرضاهمأصحابه رضي للا عنهم جميعً  غضِ من خالل بُ  النبي   غضِ بُ 

 ؟ا  لهانسيجيبو  عوام ال كيفف ،اخترعوا هيه الفتنة الفر  واليهود 
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حتدددى فدددي زمامندددا كدددل واحدددد  ،الددددين مدددا الدددذ  يجدددذبهم قليلدددومدددا الدددذ  يجدددذب عدددوام النددداس؟ تجدددذبهم الشدددهوات،  
فدان رأى إحجامدا مدن النداس يعطديهم شدياا مدن  ،ا النداس عليهداشدج ِ منحرر يأتي بأشياء منحرفة في الددين كدي يُ 
كدل زمدان ال إليده، فدي هَّ ه لكي يجذب الجُّ جُ باسم دينه وباسم ما يرو ِ  أمور الدنيا، يفت  لهم شياا من أبواب الفساد

 .ثنائية الشهوات المال والجنسيلى لحظتنا هذ ، و وماكن إلى يومنا 

م ى للا عليده وسدل  الرمس علدى النداس وهدو مدن شدأن آل بيدت النبدي صدل  بدساداتهم وكبراؤهم ما يمسدى  فقد فرض
مديهم ولمدن يروجدون مدذهبهم هدذا دفا الرمدس إلدى معم  ُيدو س أمدوالهم، مدن الزكداة أن ترم د رو  حتدى غددى أهدم  طوَّ 

ددد فبمدددا أحلدددو  مدددن  -لعيددداذ بددداهللفا-نس ا الِجدددالمدددال، فتكددددس المدددال فدددي أيدددديهم فاسدددتردمو  فدددي نشدددر دعدددوتهم، وأمَّ
 .تعةة زواج المُ جَّ حُ نا بُ الفجور والر  

يدوم  مده النبدي  ل اإلسدالم وحر  زواج المتعة الذ  كان فدي السديرة النبويدة أوَّ  بأنَّ وهنا البدَّ من أن ننبِ ه أيها السادة، 
قدددت تعتدددد ل ِ بوقدددت، ولكدددن المدددرأة إذا طُ  د  محدددد   هالدددزواج بهدددا ولكنَّددد يحدددلُّ  كتمدددل ا ركدددان مدددن امدددرأة  ر هدددو زواج مُ يبدددخ

ر ونهددى عندده بددخي يددوم   النبددي  مدده وحرَّ  اإلسددالم،ومددا ذلدد  كددان فددي أول  ،بددن مددنار الولددد عددر  مهددا ليُ حِ وتسددتبرر ر  
 .اطلقً ا مُ مه تحريمً حرَّ و 

فتدرى عنددهم نسداء متزوجدات  ،جدون للفجدور باسدم المتعدةرو ِ بددأوا يُ ا ا فشدياً وا ذلد  للنداس والعيداذ بداهلل شدياً ا أحل  لم  
 رُ يعدرِ ا مدا آخدر فيدأتي الولدد ال يتمتعون برجال ال يحلون لهن، ترى عندهم أن المرأة اليدوم تتمتدا مدا رجدل وغددً 

ا بالددين ثدم كدان أيهدا السدادة طعًندأضف إلى ذلد  بمدا فعلدو   جيبوا الفسقة والفجرة بثنائية المال والجنس،أبا ، 
 .كانت العصبية القومية منهم

تعددالوا نحددارب المسددلمين بدددعوى القوميددة الفارسددية لمددا " :تهم، لددو قددالوا للندداسسدديَّ أولادد  الفددرس الددذين يعتدددون بفارِ 
أمة الفرس من دخل منهم في دين للا كان ك يدر مدنهم مدن أعدالم اإلسدالم والمسدلمين،   ن   "،داستجاب منهم أح

ددددرِمددددسددددلم مددددن الفدددرس، الت ِ مُ  اإلمددددام اإلمدددام البرددددار  مددددن الفددددرس، أبددددو داود رس، اكم مددددن الُفددددذ  مددددن الفددددرس، الح 
ال وللا،  رس بددعوى القوميدة؟ل أن ينقداد الُفدرس، أعالم علماء المسلمين من الفرس، فهل يعقجستاني من الفُ الس

ِل ودخلددوا لهددم مبدددئيا مددن  المزعومددة، وهددذ  العصددبية ،عهددذا الدددين المرتددر  اختددرع لهددم أولادد  لددذل   ة آل محب ددمدددخ 
ا لدده، أتددى بددين الفددرس فددأتى مددن الفددرس مددن رأى فددي ذلدد  مكسددبً وروَّجددو  الطعددن بالصددحابة إلددى البيددت ثددم انتقلددوا 

أمددر بحمدددل الندداس علددى عليددده م   ثُدد ،العاشددر الهجدددر  وتبنددى مددذهب الشددديعة الشددا  إسددماعيل الصددفو  فدددي القددرن 
، وكدل مدن يردالف يقتدل، فقتدل فدي ذلد  الزمدان بالسيف، وأمر الناس أن يظهروا مسبة الصحابة ولعندة الشديرين
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مداذا هدو شدأن أعدداء ا، ثدم مداذا بعدد ذلد ؟ لدت إيدران إلدى مدذهب التشدي  مليون إنسان، ألف ألف إنسان حتدى تحوَّ 
 اإلسالم في كل زمان؟

د أيهدا ت جيدو  الدولدة الع مانيدة بدل أن يغزوا ما وراء  من بالد الكفار إذا به يطعن في خاصدرة المسدلمين، زحف 
ا حبدددة حتددددى وصددددلت فيينددددا، فيينددددا عاصدددمة النمسددددا التددددي يهدددداجر الندددداس إليهدددا اهن، النمسددددا فددددي وسددددط أوربددددا، 

فدي  كلهدات يومهدا، لدو سدقطت فييندا لددخلت أوربدا ر  ِهدة، ولدو قُ فحاصرتها جيو  المسلمين جيو  الدولة الع مانيد
ولغدددت أراضددي مسددلمين، طددوق جددي  المسددلمين فيينددا عاصددمة النمسددا فمددا كددان مددن  أراضددي الدولددة اإلسددالمية

فارسديَِّتهم، وتزيَّدوا بون د  عتدوما كدان مدن أولاد  الدذين ي ،الشا  إسماعيل الصفو  وما كان من الصفويين في إيران
هاجمدت الدولدة الع مانيدة فدي  هرهدا ودخدل العدراق، فاضدطرت  أن إال   ،ا على اإلسالم والعروبةقدً الشيعة حِ  بز   

الصدفويين وهدزمتهم وقهدرتهم فدي معركدة  وأتدت لتدرد عاديدة   ،مدن محديط فييندال جيوشها الدولة الع مانية لسحب كُ 
حصلت فتندة وكاندت ثلدوج وبدرد لكن و  ،لصفو  وهرب الشا  إسماعيل ا ،ل جيشهم بالكاملتِ الشهيرة وق "يرانجالد"

 .شديد فلم يستطا الجي  الع ماني أن يكمل القضاء على دولة الصفويين

وييدران بيدد الكفدار، بيدد أوربدا، وأوربدا  ةعشدية وضدا يدد الن  ُسد سدنَّ  الحظوا خيانتهم، عندها هدذا إسدماعيل الصدفو  
 "،بطدرس فدي الفاتيكدان ةالدولة الصفوية لسمعت ا ذان في كاتدرائيدلوال " :ه يقولون مون  وا وربيون إلى اليوم يعظ ِ 

دد ،ون شددواطا المسددلمينمددون الدولددة الصددفوية، فوضددا يددد  بيددد البرتغدداليين الددذين كددانوا يحتلُّددعظ ِ إلددى اهن يُ  ا ووض 
ودعمدده الددروس بالسددالح والمددال،  البرتغدداليون  هفدعمدد ،أزليددين للدولددة الع مانيددة يددد  بيددد الددروس الددذين كددانوا أعددداءً 
، قطددا المسدلمين السدنة تركيدا ودول العدرب عدن المسدلمين السدنة فددي ة اإلسدالملكدي يكدون حداجزا يقطدا وسدط أم د

ة اإلسدالمية، ا م د ا فدي جسددِ ا، وتددً جعلدو  خنجدرً ، أندونيسدياالهندد ومدا وراءهدا وصدوال إلدى وباكسدتان و أفغانستان و 
 .الغاية منه مبدأ قوميه ديني ام على مبدأ أصلُ هذا التشيا أيها ا حبة قام على هذا المبدأ، ق

الشدديعة واليهددود والفددرس، يكفددي أن تعلددم أن الفددرس اختدداروا لهددم اثنددا عشددر  عالقددة هددذا التشدديا لمددا أقددول لكددم عددن
المنتظدر، سمنونه اإلمدام ه غير موجود، هم يُ ا ما أن اإلمام ال اني عشر لم يولد وكل المصادر التاريرية أن  إمامً 

لمدا  ، اختارو  مشداكلةً ن!!أنه لما كان عمر  خمس سنوات دخل في سرداب وغاب وينتظرو  إلى آخر الزماقالوا 
 .عند اليهود اثنا عشر سبطا

هل تعلم أن اليهود يكرهون جبريل عليه السالم وأن أئمة المدذهب الشديعي صدرحوا بدبغض جبريدل عليده السدالم، 
ق ا ّللا ِ  ِبددِإْذ ِ  َقْلِبدد َ  َعَلددى َنز َلدد ُ  َفِإن دد ُ  ِلِجْبِريدد َ  اَعددُدو   َكددا َ  َمدد ْ  ))ُقدد ْ وللا تعددالى يقددول:   َوُهددد   َيَدْيدد ِ  َبددْي َ  ِلَمددا ُمَصدددِ 

-97]البقدرة:  ِلْلَكداِفِريَ (( َعدُدو   ّللا َ  َفدِإ    َوِميَكدالَ  َوِجْبِريد َ  َوُرُسدِل ِ  َوَمََلِئَكِتد ِ  لِلِ ِ  َعدُدو ا َكا َ  َم ْ  * ِلْلُمْؤِمِني َ  َوُُْشَر  
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ل العدددذاب علددديهم، والشددديعة يكرهدددون جبريدددل  نددده أخطدددأ ندددز ِ ه يعتبرونددده الدددذ  يُ اليهدددود يكرهدددون جبريدددل  ن ددد [.98
 !!!مى للا عليه وسل  علي فأنزله على محمد صل  على الوحي بالوحي، كان يجب أن ينزل 

حتددى فددي زماننددا اليددوم، فددي طهددران عاصددمة إيددران الشدديعيَّة وأك ددر مددن رع سددكانها مددن أهددل السددنَّة، ومددا ذلدد  ال 
راُت  الِبي ِا والكنائِس لليهود، وحتى أن الحكومًة ُترسدل ُيسم  لهم ببناء مسجد  واحد، وفي المقابل ففي طهران عش 

 تسمَّى الجمهوريَّة اإلسالميَّة!!  مم ِ اًل عنها ليحضر احتفاالتهم الرسميَّة، في دولة  

ا مدن المسدلمين، الة اليهدود، وقدائم مدذهبهم علدى حقدد العدرب تحديددً الة المجوس وُغدمذهب قام به غُ  أيُّها السادة،
 ...ه مكتوب، هذا مكتوب علنا في كتبهمأنقل لكم بعض ما ذكرته كتبهم ستسمعون كالما ال تتوقعون أن  

والددذ   عددنهم اإلمددام الغائددب-ظددر نت  المُ  إنَّ "مددن أشددهر كتددابهم فددي كتدداب بحددار ا نددوار: يقددول:  يقددول: المجلسددي
فدان لهدم خبدر العدرب  اتدق"، ويقدول: "يسدير فدي العدرب بمدا فدي الجفدر ا حمدر وهدو قدتلهم -آخر الزمدانسيظهر 

رضدي للا -أميدر المدؤمنين علدي بدن أبدي طالدب يدا عدن او ، ويقدول ر "سوء، أما إنهم لم يررج ما القائم مدنهم أحدد
بل حرم النار على كسرى، تريلدوا، هدذ  نزعدة المجدوس التدي للا خلص كسرى من النار  بأن    عليا قالأن   -عنه

 .[143-142هلل ثمَّ للتاري ، ص ]انظر كتاب !! ألبسوها باسم الدين

 "،الحرام ويهددم مسدجد محمدد صدلى للا عليده وسدلم القائم المنتظر إذا خرج يهدم البيت"يقولون: أيضا في كتبهم 
سدديمل ا رض عدددال ولكندده هددذا المنتظددر إذا خددرج "هددذا فددي كتددبهم ال يرفوندده، أيضددا أيهددا السددادة ممددا يقولوندده: 

ه م، لكن دحِ سيقتل تسعة أعشار النداس حتدى يشد  النداس فدي أنده مدن آل محمدد، يقولدون لدو كدان مدن آل محمدد لدر  
 .لكالم من كتبهم من ماات السنين ويلى اليوم، هذا ا"يقتل العرب

ة العددرب التددي نقلددت اإلسددالم وفتحددت تلدد  الددبالد، نشددروا علددى أم ددالحظددوا أيهددا السددادة البعددد القددومي المجوسددي 
لدددم  ،اس عدددن ديدددنهم، أخرجدددوا النددداس بشدددهوة المدددال وشدددهوة الجدددنسجدددوا الن دددررِ مدددذهب التشددديا بالسددديف، أردوا أن يُ 

ل ئدمين، ومدا ذلد  لدم يسدتطيعوا أن ينشدرو  ك يدرا، قبافدي المسدل سلمين، فأعملوا السديف  يستجب لهم ك ير من الم
قدداتلوا الدولددة الصددفوية وكانددت  -فددي القددرن الرددامس عشددر المدديالد -   الزمدداناالمسددلمين فددي أفغانسددتان مددن ذ

هدا ا حبدة خالصدة مدذهب المسدلمين السدنة، هدذا أي   تدي عدام علدى يدد قبائدل ا فغدانانهاية الدولدة الصدفوية بعدد م
التشدديا، نزعددة قوميددة فارسددية مجوسددية ومكددر فددي الدددين مكددر يهددود  مجوسددي بدددأ سددب الصددحابة، قددال العلمدداء: 

طالمدددا القدددرآن والسدددنة نقلدددو  وصدددلوا مدددن خدددالل الطعدددن بالصدددحابة  ،"أرادوا أ  يجرحدددوا شددداهدنا ليبطلدددوا حجتندددا"
وكدانوا  ،ثدم انتقلدوا إلدى حدرب المسدلمين ،مى للا عليده وسدل  ا صدل  ة نبيندنَّ وطعنوا في سُ  ،الصحابة فطعنوا في قرآننا
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ديست مرون جُ  جِرميهممفي  هر المسلمين، علماؤهم وأكابر را نج  خِ  وكدان أمدرهم  ،ااسدت مارا سياسديً هم الهم وعدوام  هَّ
العددراق بعددد ، فأتددت حددرب همهم وأن يبددين سددوءاتِ فددي القددرن ا خيددر حتددى أراد للا تعددالى أن يفضدد  عددوراتِ  امسددتورً 

ا لددم نددر  مددن اليهددود والنصددارى، رأينددا فددي قدددً فكشددفت لنددا حِ  ،ا مريكددي للعددراق )مدديالد ( الغددزو سددنة ألفددين وثالثددة
د هم  عراض أهدلِ وانتهاك ،ةنَّ السُّ  على أهلوحقدهم  ،ةن  قتلهم  هل السُّ  :حرب العراق مدا لدم ندر   ، رأيندا مدنهمةنَّ السُّ

محتدرمين و شديعة لبندان ألطدف،  عي أن  ن يدروج لمدذهب التشديا فدي بالدندا يددَّ من اليهود والنصارى، فكان مدن كدا
ولكدي  ،تفضد  عدورتهم لكديفة بفضدل للا تعدالى ، فأتدت هدذ  ال دورة السدورية الكاِشدولديس عنددهم غلدو  وِحقدد أك ر

هددذ  الددبالد هددم الددذين فتحددوا لهددم  وأهددلُ  ،وانتهكددوا أعراضددنا ،وا قتلددوا أبناءندداهم، فددأت  قدددُ حِ  هم لكددي يبددين  تكشددف سددوأت  
دح  تِ وفُ  ،ت لهم المزارعح  تِ فُ  ،تهمو واستقبلهم الناس في بي ،م(2006) نة ألفين وستةا بواب س   ق ت لهدم البيدوت وأنف 

مددا يرفيدده بغضددهم  هددل و  ،مددا ترفيدده حقيقددتهم ، هددوهددم عليندافكددان ردُّ  ،ا نزحددوا مددن جنددوب لبنددانعلديهم الندداس لم دد
 .ها السادة عبر التاري هؤالء هم أي  و الجميل بقتل أبنائنا وانتها  أعراضنا،  وا لنااإلسالم، رد  

 الشددديعة؟ لمددداذا لددم يقدددل الفقهددداء تكفيددر   دتدددب الفقهددداء ا قدددمين لمددداذا ال نجدددفددي كُ يدددا شدددي   :قدددد يقدددول القائددل وهنددا
مون ِمن   لم يقلوا عن الشيعة أنهم كفار؟ حتى أنتم لما تقولدون لندا تقولدون  ، لماذاالحنفية الشافعية والحنابلة المتقدِ 

 ؟ار أما عوام الشيعة فليسوا بكفاررؤوسهم كف  

عدددوام الشددديعة مسدددلمون يشدددهدون أن ال إلددده إال للا وأن محمدددد رسدددول للا، م دددل  أنَّ  -أيُّهدددا السدددادة–فدددي الحقيقدددة 
ال يعرفون مدن الددين  ،محمد رسول للا ال إله إال للا وأن   يشهدون بأن   ،ال في زمانناهَّ المسلمين الجُ  عوام بعض

مدن دينده، هدؤالء  ر شديءً غير حضور صالة الجمعة وأحيانا ال يحضدر، يصدلي ركعتدين وقدد ال يصدلي وال يعدرِ 
رسدول  امحمددً  ن  أمون، يشدهدون أن ال إلده إال للا و عمَّ عليهم أولا  المُ  في تل  البالد يضح ُ  -وهم ك ر-العوام 

مددن علمددائهم وم قفدديهم  اك يددرً بددل إنَّ مددن الدددين،  جُ رددرِ ن هددذا الباطددل الددذ  يُ ، وال يعرفددو وال يعرفددون هددذا الغلددو   ،للا
هم نظدروا إلدى الددين  ن   ،لمانية تكبر في إيرانع  النزعة اليوم الفترى  أفعال الُمعمَّمين، ةنتيج نفروا عن الدين كليا

مدن المسدلمين قدال  ال نقدول عدنهم كفدار وال أحدد   العدوام ؤالءحتقروا ذلد  الددين، فهدمي الشديعة فداعمَّ الذ  يروجه مُ 
ا نحاربه، اهن لما قاتلنا الردوارج لدم نقدل عدنهم كفدار، هم، فكل من حاربن  بعنهم كفار، ولكن نحاربهم؟ طبعا نحار 

مدن اعتدددى علينددا دفعنددا اعتدداء  ورددنددا صددولته، وقتددال  ال ،بددالطبا ؟ يكددون كددافر أن حاربدهنكددل شددرص لشدر  أ
 هؤالء فيه صيانة  للدين فضاًل عن دفا عاديتهم عن أموال وأعراض وأراضي المسلمين.
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ا نحد  نزلندا إن د))وللا يقدول:  ،رحدر  القدرآن مُ  أما علمداء الشديعة وأسديادهم وكبدراؤهم وأئمدتهم الدذين يقولدون:  أنَّ  
سددبا سددماوات،  ن فددوقِ أهددا ِمددالمددؤمنين عائشددة وللا تعددالى برَّ  م ِ ، الددذين يطعنددون فددي أُ (افظو (ا لدد  لحددوإن دد ورَ الددي ِ 

 .اتفاقب ار  ف  هؤالء كُ ، رآنبون القُ هؤالء الذين يكذ ِ 

 ونسددأل للا تعددالى أن تكددون هددذ  ال ددورة المباركددةهم، نسددأل للا تعددالى أن ينصددرنا علددى أولادد  الددذين فضدد  عددور  
ا النفضداض المسدلمين عدن بددعتهم وعدن ضداللتهم، أقدول ا لفضحهم حتى في بالدهدم وسدببً سببً  )ال ورة السورية(

 .ما تسمعون وأستغفر للا لي ولكم فاستغفرو  فيا فوز المستغفرين
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 الخطبة الثانية:

 َوَلَقددْ )): البرايدا رب ِ  وصدي ةُ  الوصدايا خيدرُ  للا، عبداد اصدطفى، الدذ  عبد  على وسالًما وصالةً  وكفى، هلل الحمد
ْيَنا َ( ات ُقدوا َأ ِ  َوِإي اُومْ  َقْبِلُكمْ  ِم ْ  اْلِكَتا َ  ُأوُتوا ال ِيي َ  َوص   الِعصدمة للا فبتقدوى  للا، عبداد للا فداتقوا ،[131:النسداء] (ّللا 

ن من والسالمة الفتن، من   …الِمح 

إذا كدان هدذا حقددهم علدى العدرب  يسدألني سدائلقبل أن أنهي حددي نا اليدوم عدن الشديعة والتشديا أيهدا ا حبدة، قدد 
 ؟تحديدا ويذا كان هذا ما يقولونه على العرب تحديدا فكيف انتشر مذهب التشيا بين بعض العرب

ا  هر هذا من الشيعة و هرت مواالتهم لدول أوربا وجد ا وربيون فدي ذلد  ضدالتهم، أيها ا حبة في الحقيقة لمَّ 
لذل  قبل ماة عام من اهن أو ماة وخمسين سنة نزل البريطانيون على شواطا البصرة في جندوب العدراق، وين 

تواصددلوا مددا  االسددم ولكددن كددان هنددا  نفددوذ لبريطانيددا فددي جنددوب العددراق فهددم مددنبكانددت الدولددة الع مانيددة قائمددة 
ا، باسددم مددوا الندداس الدددين، ديددن التشدديُّ عل  لكددي يُ مددن المعمَّمددين الشدديعة رسددلوا البع ددات وطلبددوا مددنهم أن يُ  نياإليددراني

 وأنَّ بريطانيا ستسعى في تأمين الحماية لهم.تعليم الدين، 

جهدل فدي الددين قبدل  ،اقِ دُمدها ا حبة آخر زمن الدولة الع مانية كان والعياذ باهلل زمن جهل وكان ذل  الزمان أي  
وبدددعوى  ،مدون فدة فددأتى أولاد  المعمَّ نحرِ رق المُ ا وانتشددرت الطُّددً سدائِ  كددان الجهدلُ قا، دأن يكدون فدي غيددر ، جهدل ُمد

لددذات القبائددل التددي لهددا لمندداطق الشددرقية فددي سددورية وباا فددي بعددض اليددوم م ددل مددا يفعلددون  - النبددي  بيددت آل  ب ِ ُحدد
ويذا دخلدتم مدذهب التشديا  ،سدناؤو يقولدون أندتم أسديدنا وأندتم تيجدان ر  -النبي  صلَّى للا عليه وسلَّم بيتنسب هل 

يزيدد عدن مادة وخمسدين ال مدا مالعشدائر والقبائدل العراقيدة  ت بعدضة، فتشديعا مَّ  سياد  أالناس و  أسياد   ون ستصبح
 .ةي  قبائل شيعوهذ  القبائل لم تكن قبل ذل   ،عام

 رس، الحظددوا كيددف اسددتردموا الشدديعة العددرب لتحقيددق مصددالحهم،الددب اإليددرانيين المجددوس الُفددفلمددا تطاولددت مر
 ،وكدددل أمدددوال نفدددط العدددراق بيدددد الشددديعة ،كدددم الشددديعةلهدددم، اهن العدددراق تحدددت حُ  وامددداذا قددددمفدددي المقابدددل انظدددروا و 

هددي مدددن الشدديعة، ن العددراق دُ ذلدد  إلددى هددذ  اللحظددة أفقددر ُمدد ، ومدداوتحكمهددم إيددران مددن خددالل كراكددوزات شدديعية
فدي أربيدل، وكدانوا يهداجرون إلدى الموصدل ليعملدوا فيهدا  ااًل مَّ يهاجرون من البصرة إلى كردستان العراق ليعملوا عُ 

د خرابها، يستردمونهم أداةً قبل  دةِ ُلع  هم بدبعض، وهدم يتفرجدون علديهم، علدى فتدات مدن فقط، يقتلون العرب بعض   اع 
 .عام لم تكن تل  القبائل متشيعة أصالة، وقبل ماة وخمسين ها ا حبَّ الدنيا، هذ  هي الحقيقة أيُّ 
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فددي إيدران فددي -كددان الشديعة فقددط موجدودين فددي جبدل لبندان، حتددى أن الشدا  إسددماعيل الصدفو  وللماندة العلميدة 
دد -القددرن العاشددر الهجددر   دد ا وأمددر  التشدديُّ  ا أ هددر مددذهب  لم  عنددد  كددان القددائم علددى ا مددر  ،ه فددي إيددرانبدده وفرض 

مدن لبندان إلدى إيدران لكدي ينشدروا هدذا المدذهب،  اسدماعيل الصدفو   أتدى بهدم ،من جبدل عامدل فدي لبندان ،اليً عامِ 
 .التاري ُكُتِب في  ت   ب  وهذا مُ 

بكتدداب للا وبسددنة رسددول للا، ونسددأل للا تعددالى أن يعصددمنا نسددأل للا تعددالى أن يجعلنددا وييدداكم مددن المتمسددكين  
 ...سأل للا تعالى أن ينصر ثورتنا التي فضحت هؤالء المنحرفينون ،من الفتن ما  هر منها وما بطن

اليدوم م ددل كدل جمعددة سداحات الحريددة تنتظدركم إن شدداء للا كدي نؤكددد للنداس جميعددا بدأن هددذ  ال دورة مسددتمرة ولددن 
 إني داع فأمنوا... تتراجا حتى تحقق أهدافها وين طال المدى


